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 پیشگفتار
 

در فضای امروز کسب و کارها، توانمندی جذب، توسعه و بکارگیری دانش و فناوری، نقطه برتری 

های بنیادین در محصوالت، خدمات و بازارهای جدید نیاز به نوآوریها نسبت به یکدیگر است. سازمان

زا به تنهایی توان پرداختن دانش فراسازمانی و خارج از مرزهای سازمان دارد و تحقیق و توسعه درون

های روز دنیا، مین نیازهای سازمان را در این حوزه نخواهد داشت. نیاز صنعت به کسب فناوریأو ت

گیری دستاوردهای تواند منجر به شکلمندی دانشگاه و نهادهای پژوهشی همراه شود، میچنانچه با توان

برداری از این منابع ارزشمند نقش موثری در کوتاه کردن مسیر توسعه ارزشمند و خلق ثروت شود. بهره

ک های ارتباطی هوشمند و اثربخش با این منابع، توان تحقیق و توسعه یخواهد داشت و طراحی رویه

 نماید.سازمان و کارایی آن را دو چندان می

زیرمجموعه های المللی به همراه شرکتگروه مپنا به عنوان یک شرکت تولیدی، صنعتی و بازرگانی بین

های اجرای پروژهنیز های حرارتی )بخار، گازی و سیکل ترکیبی( و خود، در زمینه طراحی و احداث نیروگاه

گذاری خصوصی در این صنایع به صورت پیمانکار اجرایی و در حوزه سرمایه نفت و گاز، حمل و نقل ریلی

  کند.بازار ایران و منطقه فعالیت می حسطدر ( IPP) گذاری خصوصی( و سرمایهEPCکلید در دست )

سال همکاری نزدیک با موسسات دانشگاهی،  11معاونت پژوهش و فناوری گروه مپنا، با سابقه بیش از 

ها، پیشنهاد یکی از این شیوهاست. اکنون به دنبال ایجاد راهکارهای جدیدی برای تعامل با دانشگاه 

محورهای همکاری براساس نیازهای تحقیقاتی صنایع مختلف مرتبط با کسب و کار مپنا در قالب 

 پژوهشی است.

هدف از ارائهه ایهن محورههای پژوهشهی در مرحلهه نخسهت، هدفمنهد سهاختن شهکل همکهاری بها 

بههرداری از تههوان علمههی و و بهرهمشههتر  ههها و تعههام ت ها و جهههت دهههی بههه پروژهدانشههگاه
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 ن و پژوهشههگران دانشههگاهی و در مرحلههه بعههد ایجههاد بسههتری بههرای شناسههاییاتخصصههی محققهه

گیری تعههام ت ن بههه منرههور شههکلان و محققههاپژوهشههی و تشههکیل شههبکه متخصصهههههای ظرفیت

 است.راهبردی و اثربخش برای طرفین 

ن هههر حههوزه، درصههدد گسههتر  امعاونههت پههژوهش و فنههاوری، پههس از شناسههایی متخصصهه

ایهن همکهاری  سهت.همکهاری بها آنهها در جههت نیهل بهه اههداف راهبهردی در کسهب و کهار خهود ا

دکتههری، فرصههت  ن پسههاامحققههاز هههای پژوهشههی در چههارچوب حمایههت پروژهتوانههد عهه وه بههر می

مطالعههاتی اعضههای هیههات علمههی در صههنعت، کههارورزی دانشههجویان تحصههی ت تکمیلههی در 

هههای کسههب و کههار هههای نههوین و پیشههرفته در حوزههای زیههر مجموعههه و نیههز رصههد فناوریشههرکت

 گروه مپنا باشد. 

امیههد اسههت ایههن اقههداد سههبب رشههد و شههکوفایی گههروه مپنهها، اسههتفاده حههداک ری از تههوان جامعههه 

دانشههگاهی و گسههتر  تحقیقههات کههاربردی شههده و همگههاد بهها تولیههد علهه  و ثههروت، منجههر بههه 

 اعت ی این مرز و بود شود. 

 گروه مپنا
 معاونت پژوهش و فناوری

 1398اسفند 
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 مقدمه
 

 -علمی مراکز با خود هایهمکاری توسعه دنبال به خود هایفعالیت ارتقای و رشد راستای در مپنا، گروه

 پیرامون و بوده کشور از خارج و داخل محققین و نوپا هایشرکت رشد، مراکز ها،دانشگاه نریر پژوهشی

 نموده مپنا" گروه پژوهشی محورهای راهنمای "کتابچه تدوین به اقداد ها،همکاری این هدفمندسازی

 است.

 کار و کسب هاینیازمندی از متشکل شد، خواهد روزرسانیهب معین زمانی هایدوره در که کتابچه این

 شده ارائه مختلف کاری هایحوزه در و پژوهشی محورهای قالب در و توسعه و تحقیق حوزه در مپنا

 است.

فرد "پیشنهاد پروژه اولیه" روی  ها و مراکز تحقیقاتی بر اساس راهنمای تدوین و ارسالکلیه دانشگاه

 هریک از محورهای پژوهشی مندرج در این کتابچه، قادر به همکاری با مجموعه مپنا خواهند بود.
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 جرااروش 
 

 :"پیشنهاد پروژه"راهنمای تدوین و ارسال 

 (1A) "توسعه و تحقیق پروژه هیاول موضوع طرح" فرم تکمیل :1 مرحله

 قالب در را خود پیشنهاد است الزد محقق کتابچه، در مندرج پژوهشی محورهای از هریک راستای در

 ارسال RnT@mapnagroup.com آدرس به خود پژوهشی سوابق با همراه و نموده طرح 1A فرد

 نماید.

 توجه:

 لحاظ کتابچه، مندرجات بر منطبق نرر، مورد پژوهشی محور کد  است الزد ایمیل عنوان در 

 شود.

 خواهد ارسال محقق به مپنا سمت از ایمیل دریافت بر مبنی پاسخی ایمیل، ارسال از پس 

 .شد

 پروژه هیاول موضوع "طرح فرد و مپنا" گروه پژوهشی محورهای راهنمای "کتابچه فایل 
 دارد. قرار زیر آدرس به مپنا سایت وب در توسعه" و تحقیق

https://www.mapnagroup.com/fa/research-and-development/UIC 
 

 نتیجه اعالم و اولیه پیشنهاد فرم بررسی :2 مرحله

 مپنا، گروه مجموعه در آن بررسی و 1A ”توسعه و تحقیق پروژه هیاول موضوع "طرح فرد دریافت از پس

 رسید. خواهد دانشگاه و محقق اط ع به بررسی نتیجه
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 توجه:

 1 فرد تایید صورت درA، وب طریق از دسترس )قابل پروژه پیشنهاد هایفرد سایر است الزد 

 شود. تکمیل محقق توسط مالی، و فنی اط عات ارسال برای مپنا( سایت

 معرفی پرتال پژوهش و فناوری مپنا 

پرتال پژوهش و فناوری مپنا در چهار بخش همکاران گروه مپنا، پژوهشگران خارج از گروه مپنا، مراکز 
به جمع آوری اط عات و سوابق پژوهشی افراد  های دانش بنیان اقداددانشگاهی و پژوهشی و شرکت
ن، اکند. هدف از ایجاد این پرتال، ایجاد بستری جهت شناسایی محققو مؤسسات پژوهشی مختلف می

. در این استهای پژوهشی مپنا های پژوهشی مرتبط با نیازمندها و اولویتن و ظرفیتامتخصص
و سوابق پژوهشی خود را در پرتال پژوهش و فناوری  توانند اط عاتن و پژوهشگران میامرحله، محقق

 مپنا به آدرس زیر و بر اساس راهنمایی که در ادامه آمده است ثبت نمایند. 

https://mycart.mapnagroup.com/MapnaRnDPortal/ 

 
 مپنا فناوری و پژوهش پرتال اول صفحه
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  سامانه پژوهشگران

 

 پژوهشگران خارج از گروه مپنااطالعات در سامانه راهنمای ثبت 

ها و مؤسسات پژوهشی و نیز سایر پژوهشگران خارج از گروه مپنا اعضای هیئت علمی دانشگاه
اقداد به ثبت ناد در این  درگاه پژوهشگران خارج از گروه مپناتوانند از طریق لینک باال و انتخاب می

ی خود را توانند حوزه دانشی و زمینه تخصصسامانه نمایند. پس از تأیید ثبت ناد، پژوهشگران می
های تألیف شده، اختراعات های پژوهشی خود )اع  از مقاالت، کتابانتخاب نموده و سوابق فعالیت

های پژوهشی و ...( و مستندات مربوطه را در سامانه های هدایت شده، پروژهنامهثبت شده، پایان
 بارگذاری نمایند. 

 

 
 از گروه مپنا صفحه ثبت ناد برای پژوهشگران خارج

 توجه:

 های آتی، اولویت با پژوهشگرانی است که در سامانه پژوهشگران ثبت ناد کرده باشند.برای همکاری
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 ثبت نام مراکز دانشگاهی و پژوهشی در سامانه پژوهشگران مپنا راهنمای 
توانند با ارسال نامه رسمی به معاونت ها نیز میها و پژوهشکدهع وه بر پژوهشگران، رؤسای دانشکده

پژوهش و فناوری گروه مپنا درخواست ایجاد حساب کاربری برای دانشکده و یا پژوهشکده متبوع خود 
تواند اط عات می را ارائه نمایند. پس از ایجاد حساب کاربری، شخص مسئول در دانشکده یا پژوهشکده

های دانشکده یا پژوهشکده را از ها، کارگاههای پژوهشی، اط عات آزمایشگاهعمومی، سوابق فعالیت
 در سامانه بارگذاری نماید. درگاه مراکز دانشگاهی و پژوهشیطریق 

 

 

 ای از اط عات ثبت شده برای مراکز دانشگاهی و پژوهشینمونه
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 محورهای پژوهشی
 تفکیک شرکت به
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 شرکت محورهای پژوهشی به تفکیک

 

 موننکوشرکت  
 

 تیمحور تحقیقا کد محور ردیف

1 MON-MCH-01 ییهوا یبهبود عملکرد کندانسورها ACC  یروگاه حرارتین یو راندمان کار 

2 MON-MCH-02 ای گاز هنیتورب یورود یهوا یکار خنک 

3 MON-MDC-03  ستیط زیو مح یبست آب، غذا، انرژ ه (Nexus) 

4 MON-CHM-04 گاز یساز نیریشرفته شیپ یندهایفرآ 

5 MON-CHM-05 HFO desulfurization Using caustic washing 

6 MON-CHM-06 Acid gas enrichment Process to recover sulfur 

7 MON-MAT-07  نا از آنیت و استحصال آلومیآلون یفرآور 

8 MON-CHM-08 Scrubbing technology in gas treating exhaust gases 

9 MON-CHM-09 
ها کننیریب شآحاصل از  یهاک از شورابهیاستراتژ یاستحصال مواد معدن

 ایدر در

10 MON-ELE-10 قدرت یهاست یمطالعات س یافزار تخصصن و توسعه نردیتدو 

11 MON-MDC-11 
 یز یرساختمان با استفاده از مدل برنامهد یمف یانرژ  یتوسعه مدل تقاضا

 LEAPمدت  بلند
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 تیمحور تحقیقا کد محور ردیف

12 MON-MDC-12 ی خصوص -یدانش مشارکت عموم(PPP) 

13 MON-MDC-13 ها و کسب و کارل شبکهیدر تحل یکاربرد هو  مصنوع 

14 MON-MDC-14 ت افزوده در صنعتیو واقع یت مجاز یکاربرد واقع 

15 MON-CHM-15 
لر در یآب بو Oxygen Treatment ییایمیرو  کنترل ش ینیگزیجا
 کشور یهاروگاهین

16 MON-CHM-16 یروگاهین ریع غیه فاض ب در صنایتصف 

17 MON-MDC-17 روگاهیو ساخت ن یت و نرارت طراحیریند مدیفرآ یشن آموزشیمیان 

18 MON-COM-18 هار ساختیون و زیدر اتوماس یبر یت سایامن 

19 MON-COM-19 یدسکتاپ مجاز  یاده ساز یپ (VDI) 
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 شرکت مکو
 

یفرد یمحور تحقیقات کد محور   

1 MEC-ELE-01  طراحی و راه اندازی سامانهBESS  250صنعتی در رنج KW/1MWh 

2 MEC-ELE-02 اینورتر توان باال متصل به شبکه جهت به کارگیری در BESS 

3 MEC-ELE-03 درایو موتور سنکرون توان باال 

4 MEC-ELE-04  سیست  مدیریت باتریBMS 

5 MEC-ELE-05 سیست  کنترل توربین باد 

6 MEC-ELE-06 
ر اساس مقاالت و ب SOHو  SOCهای محاسبه بررسی و مطالعه انواع رو 

 روز دنیاه ب مدار  فنی

7 MEC-ELE-07 

 در حوزه مدیریت باتری:
باتری های تخمین جریان شارژ و دشارژ بر اساس پارامترهای بررسی رو 
 نآها و شرایط الزد برای باالنسینگ و بهینه سازی بررسی رو 

 الگوریت  محاسبه مقاومت باتری

8 MEC-ELE-08  های مصرف خودروهای برقی و مدیریت بهینه آنهاالگوریت 

9 MEC-ELE-09 
در خودرو چهار چرخ  Torque Vectoringهای کنترلی بررسی الگوریت 

 متحر 

10 MEC-ELE-10  های بررسی سیستACC  وDriver Focus 

11 MEC-ELE-11 بررسی سیست  سوپر کروز در خودروهای برقی 

12 MEC-ELE-12  بررسی سیست  جلوگیری از لغز 
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یفرد یمحور تحقیقات کد محور   

13 MEC-ELE-13  بررسی سیست  و استانداردهایPDU در خودروهای برقی 

14 MEC-ELE-14 خودروهای برقیهای بررسی و دسته بندی استانداردهای باتری 

15 MEC-COM-15 های بزرگرد افزاری خودروهای متصل در شرکتهای نبررسی پلتفرد 

16 MEC-MCH-16 های کف خواب خودورهای برقیبررسی کامل لرز  و تنش در باتری 
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 شرکت توگا
 

 یقاتیمحور تحق کد محور ردیف

1 TUG-MCH-01 
برای رسیدن به طراحی مقاود و غیر ن یتورب یهاز مودال پرهیارتعا  و آنال
 حساس

2 TUG-MCH-02 ین به سمت هوشمندساز یتورب یپره ها یكار خنك یطراح 

3 TUG-MCH-03 بیمختلف تخر یكارها و ب عملكرد سازیعمر قطعات در ترك یطراح 

4 TUG-MCH-04 
و  یش بازدهیكرد افزایشرفته با رویافته و پیارتقاء  یهاكلیاستفاده از س

 افتهیر ییتون تغیكل برایس

5 TUG-MCH-05 یه مرز ینه كنترل كننده الیست  بهیس 

6 TUG-MCH-06 ن گازیتورب یهابازده عملكرد و وزن پره ینه ساز یبه 

7 TUG-MCH-07 ریدپذیتجد یهاروگاهیش سه  نیبا توجه به افزا یش انعطاف عملكردیافزا 

8 TUG-MCH-08 
با تمركز بر  یگاز  ین هایمختلف در تورب یهاسوخت یر یف بكارگیش طیافزا

 دورژنیكاربرد ه

9 TUG-MCH-09 
توربین و تجهیزات  یو نگهدار  یر یپذنان، دسترسیت اطمیش قابلیافزا
 جانبی

10 TUG-MCH-10 
د یجد یهان با استفاده از رو یمطمئن قطعات سرد و داغ تورب یطراح

 اژهایفوق آل یشیساخت افزا

11 TUG-ELE-11 
طول عمر اجزای نیروگاهی )سنسور ها،  ینیبشیت و پیوضع شیپا

 زیرساخت مخابراتی، الگوریت  های تحلیل داده های ک ن(

12 TUG-MCE-12 
 یكینامید ین در ارتباط با رفتارهاید كنترل توربیجد یهارو  یطراح
 یزات جانبیتجه
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 یقاتیمحور تحق کد محور ردیف

13 TUG-MCH-13 
 یهاست ین و سیتوربان یر جریك فضاها در مسیو آكوست یطراحز، یآنال
 یو خروج یورود

14 TUG-MCC-14 
ها و ندهیاحتراق در كاهش آال یهاست یس ید طراحینسل جد یطراح
 یدار یش پایافزا

15 TUG-COM-15 
نان در یاطم ده و عددیچیپ یهایطراح یبرا یهو  مصنوع یهارو 
 هاداده
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 شرکت پرتو
 

 یقاتیمحور تحق کد محور ردیف

1 PRT-MAT-01 ن یقطعات داغ تورب یگر ختهیفرایندهای نوین ر 

2 PRT-MAT-02 ن گازیقطعات داغ تورب یفرایندهای نوین پوشش ده 

3 PRT-MAT-03 های نویننیپره تورب یخته گر یمورد استفاده در ر یكیچه سرامیساخت ماه 

4 PRT-MAT-04 نیپره و ملحقات تورب ینوین اتصال ده یندهایفرآ 

5 PRT-MCH-05 های گاز نویننیقطعات داغ تورب یكار نیماش 

6 PRT-MCH-06 
ن یهای نوین توربد پرهیبه منرور كاربرد در تول یشیساخت افزا یندهایفرآ
 گاز 

7 PRT-MCM-07 نیو تخمین عمر پره و ملحقات داغ تورب یطراح 

8 PRT-MCM-08 نیقطعات داغ توربن مورد استفاده در ساخت یطراحی و ساخت مواد نو 
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 شرکت موادکاران
 

 یقاتیمحور تحق کد محور ردیف

1 MVK-MCH-01 وری مواد با لیزرآفر 

2 MVK-MAT-02 های نفوذی قطعات داغ توربین گازتوسعه پوشش 

3 MVK-MAT-03 های فلزی و سرامیکی قطعات داغ توربین گازتوسعه پوشش 

4 MVK-MCM-04 سوپر آلیاژها به رو  جوشکارییابی محل اتصال مشخصه 

5 MVK-MCM-05 یابی محل اتصال سوپر آلیاژها به رو  بریزینگمشخصه 
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 شرکت مپنا بویلر
 

 یقاتیمحور تحق کد محور ردیف

1 BOL-MCH-01 های بکار رفته در بویلرهای زباله سوز شهریتوسعه تکنولوژی 

2 BOL-MCH-02 صنایع فلزی یازیافت حرارتی درها در بویلرهای توسعه تکنولوژی 

3 BOL-MCM-03 های به روز به منرور کنترل و مقابله با خوردگی در بویلرمکانیزد 

4 BOL-CHM-04 
 High Efficiency Reverse Osmosisتوسعه تکنولوژی سیست 

(HERO) در حوزه آب 

5 BOL-CHM-05 های انعقاد الکتریکی در تصفیه پسابتوسعه فناوری 
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 شرکت تجهیزات سپاهان
 

 یقاتیمحور تحق کد محور ردیف

1 STS-MAT-01 
های مختلف جوشکاری بر اتصال ناهمجنس آلیاژ فوالد بررسی تاثیر رو 
 زنگ نزن و اینکونل

2 STS-MCM-02 تاثیر پارامتر های جوشکاری بر میزان عمق نفوذ در جوشکاری 

3 STS-MCM-03  لیزر برای جوشکاری فوالدامکانسنجی تجاری استفاده از 

4 STS-MCM-04 بررسی رو  های بازرسی غیر مخرب آلیاژهای اینکونل با کارکرد در دمای باال 

5 STS-MCM-05 بررسی و تخمین عمر قطعات نیروگاهی 

6 STS-MCH-06 
مدلسازی تاثیر پارامترهای شکل دهی بر استحکاد مکانیکی  بررسی تجربی و

 فلزات

7 STS-MCH-07 
های تاور توربین بادی بر تحلیل تاثیر میزان عدد تختی و لنگی پیشانی فلنچ

 اعضای اتصال بین دو فلنچ

8 STS-MCH-08 افزایش راندمان بویلرهای فایر تیوب 

9 STS-MCH-09 
تن بر  25 -20طراحی و بهینه سازی تجهیز سوپرهیت بویلر با ظرفیت بخار 

 ساعت
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 شرکت پارس ژنراتور
 

یقاتیمحور تحق کد محور ردیف  

1 PRS-ELE-01 
 25( با توان باال )r.p.m 8000سرعت باال ) ییموتور القا الکترو یطراح
 مگاوات( 30تا 

2 PRS-ELE-02 
 150( با توان r.p.m 18000سرعت باال )  ییموتور القا الکترو یطراح
 لوواتیک

3 PRS-ELE-03 
 ( با توان باالr.p.m. 150تا  100موتور القایی بزرگ سرعت پایین ) الکترو
 مگاوات( برای صنایع دریایی 30تا  20)

4 PRS-ELE-04 های بدون فشار گازاهچخراج نفت از تسموتورهای درون چاهی جهت ا 

5 PRS-ELE-05  هرتز برای صنایع هوایی 400ژنراتور 
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 معاونت پژوهش و فناوری
 

 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

1 RNT-ELE-01 
( شامل تجاری، Smart Buildingهای ساختمانی )هوشمندسازی مجتمع
 …بیمارستانی، اداری و

2 RNT-ELE-02 
( در شبکه توزیع فشار متوسط و Power Qualityاص ح کیفیت برق )

 فشار ضعیف

3 RNT-ELE-03 ها و فیدرهای توزیعاتوماسیون پست 

4 RNT-ELE-04 
 Endبخش مصارف پایین دست )( در Electrificationبرقی سازی )

User) 

5 RNT-MDC-05  Power to X 

6 RNT-ELE-06 ذخیره سازی انرژی در مقیاس کاربردی در فیدرهای توزیع 

7 RNT-ELE-07  طراحی و ساخت میکروPMU ها برای کاربردهای توزیع و فوق توزیع 

8 RNT-ELE-08   طراحی سیستBack to Back HVDC 

9 RNT-ELE-09 های هیبریدی شبکهAC/DC 

10 RNT-ELC-10 ( رصد فناوری خودروهای متصلConnected Car) 

11 RNT-ELC-11 
( در بخش انرژی با بهره گیری Asset Managementمدیریت دارایی )
 (IOTاز اینترنت اشیا )

12 RNT-ELC-12 
های هوشمند )تشخیص الگوی مصرف، طراحی و برنامه ریزی خانه

 انرژی، انتقال بار از پرباری به ک  باری، سهولت و ایمنی(کاهش مصرف 

13 RNT-ELC-13 Transactive Energy  
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 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

14 RNT-ELC-14 خودروهای خودمختار تکاملی 

15 RNT-MDC-15 خودروهای پیل سوختی 

16 RNT-MDC-16 های مرتبط با توسعه فناوریMicro Grid 

17 RNT-MAT-17 ولتاییک های فوتوسیلیکونی برای سلولهای تولید و ساخت پنل 

18 RNT-MAT-18 رصد فناوری در خصوص پوشش( های سد محیطیEBC) 

19 RNT-MAT-19 رصد فناوری مواد ذخیره کننده هیدروژن 

20 RNT-MAT-20  استفاده از مواد سرامیکی برای تبدیلYSZ به پوشش خود ترمی  شونده 

21 RNT-MAT-21 ری های خودروییتدر ساخت با فناوری مواد هوشمند 

22 RNT-MAT-22  ونییساخت کاتد، آند و غشا باتری لیتیود 

23 RNT-MDC-23 فناوری سطوح آب گریز با کاربرد در کسب و کار گروه مپنا 

24 RNT-MDC-24 های هوشمند های نوین برای کاهش انرژی در ساختمانفناوری 

25 RNT-MCH-25  نوآوری در طراحیMicro CHP برای دست یابی به راندمان باال 

26 RNT-ELC-26  ها در پایش تجهیزات نیروگاهیهای تحلیل ک ن دادهرو 
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 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

27 RNT-TMG-27 
 های آیندههای آینده پژوهی در حوزه فناوریرو 

)Emerging   & Pacing Technologies( 

28 RNT-TMG-28  الگوریت( های داده کاویDataminingدر حوزه رصد ) فناوری 

29 RNT-TMG-29 
یکپارچه سازی استراتژی کسب و کار و استراتژی تکنولوژی در 

 های چند الیهسازمان

30 RNT-TMG-30 
 های آیندههای مطالعه بازار فناوریرو 

)Emerging   & Pacing Technologies( 

31 RNT-TMG-31 ها و فرایندهای نوآوری باز خصوص مدل مطالعات در 

32 RNT-MDC-32 
های های انرژی در حوزه سوختمطالعات در خصوص سیاستگذاری

 فسیلی و تجدیدپذیر و بررسی سناریوهای مختلف

33 RNT-IND-33 
خصوص طراحی الگوها و فرایندهای همکاری یک شرکت بزرگ  مطالعه در
 های نوپابا شرکت

34 RNT-KMD-34 Big Data در مدیریت دانش 

35 RNT-KMD-35 
 های دانشی از طریقشناسایی شبکه

Social Network Analysis )SNA( 

36 RNT-MDC-36 های دانشی سازمانشناسایی و ارز  گذاری دارایی 

37 RNT-KMD-37 Governance های مدیریت دانش در شرکتComplex 
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 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

38 RNT-KMD-38  های سازمانیمدیریت دانش و یکپارچگی سیست 

39 RNT-MDC-39 
های انگیزشی مؤثر در ترویج به اشترا  گذاری و بکارگیری نراد
 های سازمانیدانش

40 MON-MDC-40 ساله 10و  5ع در افق یدر حوزه انتقال و فوق توز یپژوهندهیآ 

41 RNT-ELE-41 
های ارتباطی، استفاده از های توزیع هوشمند )سنسورها، زیرساختشبکه

مصنوعی برای مدیریت هوشمند ها و هو  فناوری تحلیل ک ن داده
 شبکه توزیع(

42 RNT-ELE-42 Wireless Charging برای خودروی برقی 

43 RNT-MDC-43 راهکارهای نوآورانه برای کاهش شدت مصرف انرژی خانگی 

44 RNT-ELC-44 Digital Health 

45 RNT-MAT-45 های زمینه فلزیفناوری کامپوزیت 

46 RNT-MCH-46 احتراق سوخت هیدروژنیهای فناوری 

47 RNT-MDC-47 های ساخت و مواد پیل سوختی فناوریSOFC 

48 RNT-MDC-46 های ساخت و مواد پیل سوختی فناوریPEM 

49 RNT-MDC-49 های ذخیره انرژی فناوری 
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 محورهای پژوهشی
 به تفکیک حوزه تخصصی
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  محورهای پژوهشی به تفکیک حوزه تخصصی
 

 مکانیکمهندسی 
 

 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

1 MON-MCH-01  بهبود عملکرد کندانسورهای هوایی ACCو راندمان کاری نیروگاه حرارتی 

2 MON-MCH-02 های گاز کاری هوای ورودی توربینخنک 

3 MEC-MCH-16 های کف خواب خودورهای برقیبررسی کامل لرز  و تنش در باتری 

4 TUG-MCH-01 
های توربین برای رسیدن به طراحی مقاود و غیر ارتعا  و آنالیز مودال پره

 حساس

5 TUG-MCH-02 های توربین به سمت هوشمندسازیكاری پرهطراحی خنك 

6 TUG-MCH-03 كارهای مختلف تخریب و طراحی عمر قطعات در تركیب عملكرد ساز 

7 TUG-MCH-04 
های ارتقاء یافته و پیشرفته با رویكرد افزایش بازدهی و استفاده از سیكل

 سیكل برایتون تغییر یافته

8 TUG-MCH-05 سیست  بهینه كنترل كننده الیه مرزی 

9 TUG-MCH-06  های توربین گازبازده عملكرد و وزن پرهبهینه سازی 

10 TUG-MCH-07 های تجدیدپذیرافزایش انعطاف عملكردی با توجه به افزایش سه  نیروگاه 
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 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

11 TUG-MCH-08 
های گازی با تمركز های مختلف در توربینافزایش طیف بكار گیری سوخت

 بر كاربرد هیدورژن

12 TUG-MCH-09 
پذیری و نگهداری توربین و تجهیزات دسترسافزایش قابلیت اطمینان، 

 جانبی

13 TUG-MCH-10 
های جدید طراحی مطمئن قطعات سرد و داغ توربین با استفاده از رو 

 ساخت افزایشی فوق آلیاژها

14 TUG-MCH-13 
های طراحی و آكوستیك فضاها در مسیر جریان توربین و سیست آنالیز، 

 ورودی و خروجی

15 PRT-MCH-05 های گاز نوین كاری قطعات داغ توربینماشین 

16 PRT-MCH-06 
های نوین توربین فرآیندهای ساخت افزایشی به منرور كاربرد در تولید پره

 گاز

17 MVK-MCH-01 فرآوری مواد با لیزر 

18 BOL-MCH-01 های بکار رفته در بویلرهای زباله سوز شهریتوسعه تکنولوژی 

19 BOL-MCH-02  صنایع فلزی ها در بویلرهای یازیافت حرارتی درتکنولوژیتوسعه 

20 STS-MCH-06 
مدلسازی تاثیر پارامترهای شکل دهی بر استحکاد مکانیکی  بررسی تجربی و

 فلزات

21 STS-MCH-07 
های تاور توربین بادی بر تحلیل تاثیر میزان عدد تختی و لنگی پیشانی فلنچ

 اعضای اتصال بین دو فلنچ

22 STS-MCH-08 افزایش راندمان بویلرهای فایر تیوب 
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 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

23 STS-MCH-09 
تن بر  25 -20طراحی و بهینه سازی تجهیز سوپرهیت بویلر با ظرفیت بخار 

 ساعت

24 RNT-MCH-25  نوآوری در طراحیMicro CHP  برای دست یابی به راندمان باال 

25 RNT-MCH-46 های احتراق سوخت هیدروژنیفناوری 
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 مهندسی برق 

 

 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

1 MON-ELE-10 های قدرتافزار تخصصی مطالعات سیست تدوین و توسعه نرد 

2 MEC-ELE-01  طراحی و راه اندازی سامانهBESS  250صنعتی در رنج KW/1MWh 

3 MEC-ELE-02 اینورتر توان باال متصل به شبکه جهت به کارگیری در BESS 

4 MEC-ELE-03 درایو موتور سنکرون توان باال 

5 MEC-ELE-04  سیست  مدیریت باتریBMS 

6 MEC-ELE-05 سیست  کنترل توربین باد 

7 MEC-ELE-06 
بر اساس مقاالت و  SOHو  SOCهای محاسبه بررسی و مطالعه انواع رو 

 روز دنیاه مدار  فنی ب

8 MEC-ELE-07 

 در حوزه مدیریت باتری:
های تخمین جریان شارژ و دشارژ بر اساس پارامترهای باتری رو بررسی 

 نآها و شرایط الزد برای باالنسینگ و بهینه سازی بررسی رو 
 الگوریت  محاسبه مقاومت باتری

9 MEC-ELE-08  های مصرف خودروهای برقی و مدیریت بهینه آنهاالگوریت 

10 MEC-ELE-09 
در خودرو چهار چرخ  Torque Vectoringبررسی الگوریت  های کنترلی 

 متحر 

11 MEC-ELE-10  های بررسی سیستACC  وDriver Focus 

12 MEC-ELE-11 بررسی سیست  سوپر کروز در خودروهای برقی 
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 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

13 MEC-ELE-12  بررسی سیست  جلوگیری از لغز 

14 MEC-ELE-13  بررسی سیست  و استانداردهایPDU در خودروهای برقی 

15 MEC-ELE-14 های خودروهای برقیبررسی و دسته بندی استانداردهای باتری 

16 TUG-ELE-11 
پایش وضعیت و پیش بینی طول عمر اجزای نیروگاهی )سنسور ها، زیرساخت 

 های ک ن(های تحلیل دادهمخابراتی، الگوریت 

17 PRS-ELE-01 
 30تا  25توان باال )( با r.p.m 8000موتور القایی سرعت باال ) طراحی الکترو
 مگاوات(

18 PRS-ELE-02 طراحی الکترو  ( 18000موتور القایی سرعت باال r.p.m با توان )کیلووات 150 

19 PRS-ELE-03 
تا  20) ( با توان باالr.p.m. 150تا  100موتور القایی بزرگ سرعت پایین ) الکترو
 مگاوات( برای صنایع دریایی 30

20 PRS-ELE-04  های بدون فشار گازاهچموتورهای درون چاهی جهت استخراج نفت از 

21 PRS-ELE-05  هرتز برای صنایع هوایی 400ژنراتور 

22 RNT-ELE-01 
( شامل تجاری، Smart Buildingهای ساختمانی )هوشمندسازی مجتمع
 …بیمارستانی، اداری و

23 RNT-ELE-02 
شبکه توزیع فشار متوسط و فشار ( در Power Qualityاص ح کیفیت برق )

 ضعیف

24 RNT-ELE-03 ها و فیدرهای توزیعاتوماسیون پست 

25 RNT-ELE-04 ( برقی سازیElectrification( در بخش مصارف پایین دست )End User) 

26 RNT-ELE-06 ذخیره سازی انرژی در مقیاس کاربردی در فیدرهای توزیع 
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 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

27 RNT-ELE-07  طراحی و ساخت میکروPMU ها برای کاربردهای توزیع و فوق توزیع 

28 RNT-ELE-08   طراحی سیستBack to Back HVDC 

29 RNT-ELE-09 های هیبریدی شبکهAC/DC 

30 RNT-ELE-41 
های ارتباطی، استفاده از های توزیع هوشمند )سنسورها، زیرساختشبکه

مصنوعی برای مدیریت هوشمند شبکه ها و هو  فناوری تحلیل ک ن داده
 توزیع(

31 RNT-ELE-42 Charging Wireless برای خودروی برقی 
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 مهندسی مواد

 

 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

1 MON-MAT-07 فرآوری آلونیت و استحصال آلومینا از آن 

2 PRT-MAT-01  فرایندهای نوین ریخته گری قطعات داغ توربین 

3 PRT-MAT-02 فرایندهای نوین پوشش دهی قطعات داغ توربین گاز 

4 PRT-MAT-03 های نوینگری پره توربینساخت ماهیچه سرامیكی مورد استفاده در ریخته 

5 PRT-MAT-04  فرآیندهای نوین اتصال دهی پره و ملحقات توربین 

6 MVK-MAT-02 های نفوذی قطعات داغ توربین گازتوسعه پوشش 

7 MVK-MAT-03 های فلزی و سرامیکی قطعات داغ توربین گازتوسعه پوشش 

8 STS-MAT-01 
های مختلف جوشکاری بر اتصال ناهمجنس آلیاژ فوالد زنگ بررسی تاثیر رو 
 نزن و اینکونل

9 RNT-MAT-17 ولتاییک های فوتوهای سیلیکونی برای سلولتولید و ساخت پنل 

10 RNT-MAT-18 رصد فناوری در خصوص پوشش( های سد محیطیEBC) 

11 RNT-MAT-19 رصد فناوری مواد ذخیره کننده هیدروژن 

12 RNT-MAT-20  استفاده از مواد سرامیکی برای تبدیلYSZ  شوندهبه پوشش خود ترمی 

13 RNT-MAT-21 خودروییهای ریتفناوری مواد هوشمند در ساخت با 

14 RNT-MAT-22 ساخت کاتد، آند و غشا باتری لیتیود یونی 

15 RNT-MAT-45 های زمینه فلزیفناوری کامپوزیت 
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 مهندسی شیمی

 

 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

1 MON-CHM-04 سازی گازفرآیندهای پیشرفته شیرین 

2 MON-CHM-05 HFO desulfurization using caustic washing 

3 MON-CHM-06 Acid gas enrichment process to recover sulfur 

4 MON-CHM-08 Scrubbing technology in gas treating exhaust gases 

5 MON-CHM-09 
ها کنب شیرینآهای حاصل از استحصال مواد معدنی استراتژیک از شورابه

 در دریا

6 MON-CHM-15 
آب بویلر در  Oxygen Treatmentجایگزینی رو  کنترل شیمیایی 

 های کشورنیروگاه

7 MON-CHM-16 نیروگاهی تصفیه فاض ب در صنایع غیر 

8 BOL-CHM-04 
 High Efficiency Reverse Osmosisتوسعه تکنولوژی سیست 

(HERO) در حوزه آب 

9 BOL-CHM-05 های انعقاد الکتریکی در تصفیه پسابتوسعه فناوری 
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 کامپیوترمهندسی 

 

 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

1 MON-COM-18 هاامنیت سایبری در اتوماسیون و زیرساخت 

2 MON-COM-19 ( پیاده سازی دسکتاپ مجازیVDI) 

3 MEC-COM-15 های بزرگهای نرد افزاری خودروهای متصل در شرکتبررسی پلتفرد 

4 TUG-COM-15 
اطمینان در  پیچیده و عددهای های هو  مصنوعی برای طراحیرو 
 هاداده

5 RNT-ELC-10 ( رصد فناوری خودروهای متصلConnected Car) 

6 RNT-ELC-26  ها در پایش تجهیزات نیروگاهیهای تحلیل ک ن دادهرو 

 

 

 مهندسی صنایع

 

 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

1 RNT-IND-01 
همکاری یک شرکت بزرگ با خصوص طراحی الگوها و فرایندهای  مطالعه در
 های نوپاشرکت
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 وادمهندسی م -مکانیکمهندسی 

 

 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

1 PRT-MCM-07 طراحی و تخمین عمر پره و ملحقات داغ توربین 

2 PRT-MCM-08 طراحی و ساخت مواد نوین مورد استفاده در ساخت قطعات داغ توربین 

3 MVK-MCM-04  اتصال سوپر آلیاژها به رو  جوشکاریمشخصه یابی محل 

4 MVK-MCM-05 مشخصه یابی محل اتصال سوپر آلیاژها به رو  بریزینگ 

5 BOL-MCM-03 های به روز به منرور کنترل و مقابله با خوردگی در بویلرمکانیزد 

6 STS-MCM-02 تاثیر پارامترهای جوشکاری بر میزان عمق نفوذ در جوشکاری 

7 STS-MCM-03 سنجی تجاری استفاده از لیزر برای جوشکاری فوالدامکان 

8 STS-MCM-04  های بازرسی غیر مخرب آلیاژهای اینکونل با کارکرد در دمای باالبررسی رو 

9 STS-MCM-05 بررسی و تخمین عمر قطعات نیروگاهی 

 

 

 مهندسی شیمی -مهندسی مکانیک

 

 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

1 TUG-MCC-01 
ها و های احتراق در كاهش آالیندهطراحی نسل جدید طراحی سیست 

 افزایش پایداری
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 مهندسی مکانیک -مهندسی برق

 

 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

1 TUG-MCE-01 
های جدید كنترل توربین در ارتباط با رفتارهای دینامیكی طراحی رو 
 تجهیزات جانبی

 
 

 مهندسی کامپیوتر -مهندسی برق

 

 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

1 RNT-ELC-44 Digital Health 
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 ایهچند رشت

 

 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

1 MON-MDC-03  ه( بست آب، غذا، انرژی و محیط زیستNexus) 

2 MON-MDC-11 
ریزی توسعه مدل تقاضای انرژی مفید ساختمان با استفاده از مدل برنامه

 LEAPبلندمدت 

3 MON-MDC-12 خصوصی -دانش مشارکت عمومی (PPP) 

4 MON-MDC-13 ها و کسب و کارکاربرد هو  مصنوعی در تحلیل شبکه 

5 MON-MDC-14 کاربرد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در صنعت 

6 MON-MDC-17 انیمیشن آموزشی فرآیند مدیریت و نرارت طراحی و ساخت نیروگاه 

7 MON-MDC-40 ساله 10و  5پژوهی در حوزه انتقال و فوق توزیع در افق آینده 

8 RNT-MDC-05 Power to X 

9 RNT-MDC-15 خودروهای پیل سوختی 

10 RNT-MDC-16 های مرتبط با توسعه فناوریMicro Grid 

11 RNT-MDC-23 فناوری سطوح آب گریز با کاربرد در کسب و کار گروه مپنا 

12 RNT-MDC-24 های هوشمندهای نوین برای کاهش انرژی در ساختمانفناوری 
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 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

13 RNT-MDC-32 
های های انرژی در حوزه سوختمطالعات در خصوص سیاستگذاری

 فسیلی و تجدید پذیر و بررسی سناریوهای مختلف

14 RNT-MDC-36 شناسایی و ارز  گذاری دارایی های دانشی سازمان 

15 RNT-MDC-39 
انگیزشی مؤثر در ترویج به اشترا  گذاری و بکارگیری های نراد
 های سازمانیدانش

16 RNT-MDC-43 راهکارهای نوآورانه برای کاهش شدت مصرف انرژی خانگی 

17 RNT-MDC-46 های ساخت و مواد پیل سوختی فناوریPEM 

18 RNT-MDC-47 های ساخت و مواد پیل سوختی فناوریSOFC 

19 RNT-MDC-49 های ذخیره انرژی فناوری 
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 مدیریت فناوری

 

 محور تحقیقاتی کد محور ردیف

1 RNT-TMG-27 
 های آینده های آینده پژوهی در حوزه فناوریرو 

)Emerging   & Pacing Technologies( 

2 RNT-TMG-28  الگوریت( های داده کاویDataminingدر حوزه رصد فناوری ) 

3 RNT-TMG-29 
سازی استراتژی کسب و کار و استراتژی تکنولوژی در یکپارچه 
 های چند الیهسازمان

4 RNT-TMG-31 ها و فرایندهای نوآوری باز خصوص مدل مطالعات در 

5 RNT-TMG-30 
 آینده هایفناوری بازار مطالعه های رو

)Emerging   & Pacing Technologies( 
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 مدیریت دانش

 

 تحقیقاتیمحور  کد محور ردیف

1 RNT-KMD-34 Big Data در مدیریت دانش 

2 RNT-KMD-35 
 شناسایی شبکه های دانشی از طریق

 Social Network Analysis (SNA) 

3 RNT-KMD-37  Governanceهایدر شرکت مدیریت دانش  Complex 

4 RNT-KMD-38  های سازمانیمدیریت دانش و یکپارچگی سیست 
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 A1فرم پیوست 
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